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শরী‘আতের  দষৃ্টিতে শতে ষ্টি‘রাজ 

ষ্টি‘রাজ আরেী উরুজ শব্দ থেতে ষ্টির্গে, যার অেগ ঊতবগ র্িি েরা। আর ষ্টি‘রাজ শতব্দর অেগ ঊতবগ আতরাহতের োহি। ষ্টি‘রাতজর ঘটিা েখি 

সংঘষ্টটে হতেষ্টিত া এ েযাপাতর ষ্টেষ্টিন্ন েেগিা পাওো যাে। েতে ষ্টিিগর থযার্য সূতে শুধু এেটুেুই পাওো যাে থয, ষ্টি‘রাতজর ঘটিা ষ্টহজরতের 

এে ো থদড় েির আতর্ সংঘষ্টটে হতেষ্টি । ষ্টেন্তু িাস, ষ্টদি োষ্টরতখর েযাপাতর ষ্টিিগরতযার্য থোি দ ী  থিই। যষ্টদও সাধারে জির্তের িাতে 

প্রষ্টসদ্ধ হত া রজে িাতসর ২৭ েি োষ্টরতখ সংঘষ্টটে হতেষ্টি । (আ  িাওোষ্টহেু   াদুষ্টন্নোহ ও শরহু  িাওোষ্টহষ্টে   াদুষ্টন্নোহ খঃ৮ পঃৃ ১৮/১৯) 

পষ্টরিাষাে িসষ্টজতদ হারাি থেতে িসষ্টজতদ আেসা পযগন্ত রাতে ভ্রিেতে ইসরা ও েো হতে ষ্টসদরােু িুিোহা ও েদূবগ পযগন্ত ভ্রিেতে 

ষ্টি‘রাজ ে া হে। ইসরা ও ষ্টি‘রাতজর ঘটিা সম্পতেগ েুরআতি োরীতি ইরশাদ হতে- 

 صِرُ دِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ اْلَْْقصَى ال َذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لُِنرِيَهُ مِْن آَيَاتِنَا إِن َه هُوَ الس َمِيعُ الْبَ سُبْحَانَ ال َذِي أَسْرَي بِعَبْدِهِ لَيًْلا مِنَ اْلمَسْجِ

অেগ: পষ্টেে ঐ িহাি সত্ত্বা ষ্টযষ্টি রাষ্টে থে াে োাঁর োন্দাতে িসষ্টজতদ হারাি থেতে িসষ্টজতদ আেসা পযগন্ত ভ্রিে েষ্টরতেতিি, যার আশপাশতে 

আষ্টি েরেেিে েতরষ্টি। এটা এজিয যাতে আষ্টি োতে আিার ষ্টিদশগিাে ী থদখাতে পাষ্টর। (সরূা েিী ইসরাই  আোে িং-১) 

হাদীতসর আত াতে ষ্টি‘রাতজর সংষ্টিপ্ত ঘটিা 

এেদা রাতে রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি হযরে উতে হািী রা. এর ঘতর শুতেষ্টিত ি। রাসূত র অধগষ্টিদ্রা অেস্থাে হযরে ষ্টজেরী  

আ. অিযািয থেতরশোসহ অেেরে েতরি এেং হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি থে িসষ্টজতদ হারাতি ষ্টিতে যাি। রাসূ  সাল্লাল্লাহু 

‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি েখি হােীতি ো’োে ঘুষ্টিতে পতড়ি। হযরে ষ্টজেরী  ও িীোঈ  আ. িেী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি থে জাষ্টর্তে 

যিযতির পাতশ ষ্টিতে সীিা িুোরে ষ্টেদীেগ েতর অন্তরাত্মা থের েতর যিযতির পাষ্টিতে ধুতে ই ি ও ষ্টহেিতে পষ্টরপূেগ েতর স্বতেগর েশেরীতে 

রাতখি। অেঃপর পুিরাে েতি স্থাপি েতর থদি। এরপর থোরাে িািে োহতি েতর হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি থে িসষ্টজতদ 

আেসা পযগন্ত ষ্টিতে যাি। অেঃপর থসখাি থেতে আসিাতি ষ্টিতে যাি। প্রেি আসিাতির ষ্টিেট ষ্টর্তে ষ্টজেরী  আ. দরজা থখা ার আতেদি 

জািাি। থেতরশোর্ে অষ্টিোদি জাষ্টিতে রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি থে েরে েতর থিি। এিাতে সপ্তি আসিাি অষ্টেক্রি েতরি। 

এসিতে যোক্রতি প্রেি আসিাতি হযরে আদি আ., ষ্টিেীে আসিাতি ইোহইো এেং ঈসা আ. েৃেীে আসিাতি হযরে ইউসুে আ. চেুেগ 

আসিাতি হযরে ইদরীস আ. পঞ্চি আসিাতি হযরে হারুি আ. ষষ্ঠ আসিাতি হযরে িূসা আ. সপ্তি আসিাতি হযরে ইেরাহীি আ. এর 

সাতে সািাৎ হে। সেত ই হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লািতে অিযেগিা জািাি। সপ্তিাোশ থেতে রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি 

রেরে িািে োহতির িাধযতি ষ্টসদরােু িুিোহা ও আরতশ আযীতি র্িি েতরি। থসখাতি অতিে আশ্চযগ ও ষ্টেস্মেের ষ্টজষ্টিস প্রেযি েতরি। 

জান্নাে জাহান্নাি স্বচতি থদতখি। পষ্টরতশতষ আল্লাহর দীদার ও ো াি  াতি ধিয হি। এেং আল্লাহর পি থেতে উপত ৌেি স্বরূপ পঞ্চাশ 

ওোক্ত িািাতযর ষ্টেধাি ষ্টিতে জষ্টিতির ষ্টদতে প্রেযােেগি েতরি। পষ্টেিতধয হযরে িূসা আ. এর পরািশগক্রতি েতেেোর আল্লাহর ষ্টিেট ষ্টর্তে 

িািাতযর সংখযা েিাতিার আতেদি জািাি। অেতশতষ পাাঁচ ওোক্ত িািায (যাতে পঞ্চাশ ওোতক্তর সওোে পাওো যাতে।) এর ষ্টেধাি ষ্টিতে 

োইেু  িুোদ্দাস হতে িক্কাে ষ্টেতর আতসি। (েুখারী শরীে হাদীস িং ৩৮৮৭, োেহু োরী ৭/২৫০,২৫৯, শরতহ যুরোিী ৮/৪২, সীরাতে ইেতি ষ্টহশাি ২/১০, 

খাসাতেসু  েুেরা ১/১৫২) 

রাসতূ র সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি ষ্টি‘রাজ স্বশরীতর হতেষ্টি , স্বপ্ন থযাতর্ িে 

হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি এর ষ্টি‘রাজ জাগ্রে অেস্থাে স্বশরীতর হতেষ্টি । েতে এিাড়া অিয সিে হুযুতরর স্বাষ্টপ্নে ষ্টি‘রাজও 

হতেতি। যার েেগিা হাদীস শরীতে এতসতি। েোষ্টপ েষ্টেপে থ াে রাসূত র স্বশরীতরর ষ্টি‘রাজতে ষ্টেিু ভ্রান্ত যুষ্টক্ত েতেগর িাধযতি অস্বীোর 

েরার থচিা েতর। যা আতদৌ ষ্টিে িে। িূ ে প্রষ্টসদ্ধ ষ্টি‘রাজ স্বশরীতর হওোর েযাপাতর েুরআতির আোে ও অতিে সহীহ হাদীস সহ ষ্টেষ্টিন্ন 

দষ্ট   রতেতি। েন্মতধয: 

১. রূহািী ষ্টি‘রাজ থোতিা আশ্চতযগর ষ্টেষে িে। েরং শারীষ্টরে ষ্টি‘রাজই আশ্চতযগর ষ্টেষে। এ ষ্টদতে ইংষ্টর্ে েতর আল্লাহ ো‘আ া উক্ত ঘটিার 

েেগিার শুরু েতরতিি ‘সুেহািা’ শব্দ ষ্টদতে। োিাড়া উক্ত আোতে ‘ষ্টে আেষ্টদহী’ (অেগাৎ, ষ্টিতজর োন্দাতে) শব্দ রতেতি। যা ষ্টি‘রাজ স্বশরীতর 

হওোর প্রিাে েহি েতর।  

২. ষ্টি‘রাজ যষ্টদ স্বাষ্টপ্নে হে োহত  থেউ িুরোদ হতো িা। োরে স্বতপ্নর থোতিা ষ্টেিুতে থেউ অস্বীোর েতর িা।  

৩. স্বশরীতর ষ্টি‘রাজ হওোর েযাপাতর উেতের ইজিা রতেতি। অেএে প্রষ্টসদ্ধ ষ্টি‘রাজতে রূহািী ো স্বাষ্টপ্নে েত  েযক্ত েরার থোি অেোশ 

থিই। (শরতহ যুরোিী ৮/১৩৮) 
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ষ্টি‘রাতজর ষ্টশিা ও িসীহেঃ 

ষ্টি‘রাতজর রাতে হুযুর সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি এেং োাঁর উেেতে ষ্টেিষ্টট ষ্টজষ্টিস হাষ্টদো থদওো হে। 

১. এই উেতের থয থোতিা েযষ্টক্ত ষ্টশরেিুক্ত ঈিাি ষ্টিতে আল্লাহর দরোতর উপষ্টস্থে হতে আল্লাহ ো‘আ া োতে ষ্টচরো  আযাে ষ্টদতেি িা। 

েরং োতে এেষ্টদি অেশযই স্থােী জান্নাতে প্রতেশ েরাতেি এেং ষ্টচরোত র জিয আরাতি রাখতেি।  

২. পাাঁচ ওোক্ত িািায। থয েযষ্টক্ত এই পাাঁচ ওোক্ত িািাযতে গুরুত্ব সহোতর আদাে েরতে আল্লাহ ো‘আ া োতে পঞ্চাশ ওোতক্তর সওোে 

ষ্টদতেি এেং ষ্টিজ দাষ্টেতত্ব জান্নাতে প্রতেশ েরাতেি।  

৩. সূরাতে োোরার থশষ আোেসিূহ, যার িতধয এই উেতের প্রষ্টে আল্লাহর পষ্টরপূেগ রহিে িার্ষ্টেরাে দো ও অিুগ্রহ এেং োতেরতদর 

িুোতে াে সাহাযয ও সে োর প্রষ্টেশ্রুষ্টে রতেতি। োিাড়া এ আোেসিূহ রাতে ঘুিাতিার পূতেগ পড়ত  োর জিয যতেি হতে যাে। অেগাৎ, 

োহাজ্জুতদর সওোে সহ সিস্ত ষ্টেপদ আপদ থেতে থস েযষ্টক্ত ষ্টহোযতে োতে।  

সুেরাং প্রতেযে িুস িাতির জিয জরুরী থয প্রােষ্টিে িাতে এ ষ্টেিষ্টট ষ্টেষেতে ষ্টেতশষ গুরুত্ব থদওো এেং সষ্টিে ও সুন্দরিাতে ো হাষ্টস  

েরা। সাতে সাতে দীতির অিযািয ষ্টেষে অজগতি সতচি হওো। ষ্টেতশষ েতর দীতির থয পাাঁচষ্টট ষ্টেষতের ই ি অজগিতে েরতয আইি থঘাষো েরা 

হতেতি ো অেশযই হাষ্টস  েরা। (সরূা োোরাঃ ১৭৭, িসুষ্ট ি হাদীস িং ২৮৯) 

শতে ষ্টি‘রাজ সম্পষ্টেগে েজগিীে ষ্টেষেসিহূঃ 

ষ্টি‘রাতজর ঘটিা থোন্ েির থোন্ িাতসর থোন্ োষ্টরতখ এেং থোন্ রাতে হতেষ্টি  ো ষ্টিতে ইষ্টেহাসষ্টেদতদর িাতে অতিে িেতিদ রতেতি 

এেং এ রােষ্টট পৃষ্টেেীর ইষ্টেহাতস এেোরই এতসতি। ষ্টেোিে পযগন্ত আর েখতিা ষ্টি‘রাজ সংঘষ্টটে হতে িা। সুেরাং থোি এেটা োষ্টরখ চড়ূান্ত 

িতি েরা ও অিযািযগুষ্ট তে িু  ে া যাতে িা। অেগাৎ, পষ্টরপূেগ ষ্টিশ্চেোর সাতে এ েো ে া যাে িা থয থোি োষ্টরতখর থোন্ রাতে ষ্টি‘রাতজর 

ঘটিা ঘতটষ্টি । শতে ষ্টি‘রাতজর ইোদে েতন্দর্ীর েযাপাতর থোি েযী ে েুরআি হাদীতসর িাধযতি প্রিাষ্টেে িে। সুেরাং সম্ভােয এই ষ্টদতি 

থরাযা রাখা শতে েদতরর িে এই রােতে েযী েপূেগ িতি েরা, রাতে ইোদে েতন্দর্ীতে িশগু  হওো, ষ্টদতি থরাযা রাখা, সরোরীিাতে 

শতে ষ্টি‘রাজ পা তির উতদযার্ থিওো, এই রােতে উতদ্দশয েতর িসষ্টজতদ িীড় জিাতিা, িসষ্টজতদ আত ােসজ্জা েরা, রাে জার্রে েরা, 

োড়ী োড়ী িী াদ পড়া, প্রচার িাধযতি এ উপ তি ষ্টেতশষ অিুষ্ঠাি প্রচার েরা, পেপষ্টেোে ষ্টেতশষ ষ্টিেধন ি প্রোশ েরা, শতে ষ্টি‘রাজ 

উপ তি হা ুো রুষ্টটর আতোজি েরা ইেযাষ্টদ থোিটাই সহীহ িে। শতে ষ্টি‘রাজ যষ্টদ শতে েরাে ো শতে েদতরর িে েযী েপূেগ থোি 

ইোদতের রাে হে। োহত  োর ষ্টদি োষ্টরখ সংরষ্টিে োেতো। রাসূ  সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি থেতে এ েযাপাতর হাদীস েষ্টেগে হতো। 

সাহাোতে থেরাি রা. এর থোি িা থোি আি  পাওো থযতো। অেচ এ ষ্টেষতে েুরআি হাদীতস থোি আিত র েো েষ্টেগে থিই। অেএে 

েৎসতরর অিযািয ষ্টদতির িে স্বািাষ্টেে ইোদে েতন্দর্ী েরাই আিাতদর এ ষ্টদতির েেগেয। (সরূাতে িাতেদা- আোে ৩, েুখারী-হাদীস ২৬৯৭, িসুষ্ট ি-

হাদীস ৫৯৬) 

রজে িাস শুরু হত ই ষ্টপ্রে িেী সাল্লাল্লাহু ‘আ াইষ্টহ ওোসাল্লাি এই দু‘আ খুে থেশী েতর পড়তেিঃ 

 اَلل ّٰهُمَ   بَارِكْ لَناَ فِْي رَجَبَ وَشَعْباَن وََبل غْنَا رَمََضانْ 
(আল্লাহুো োষ্টরে ািা েী রজাো ওো শা’োি ওো োষ্টল্লর্িা রিাযাি) 

অেগ: “থহ আল্লাহ পাে আপষ্টি আিাতদরতে রজে ও শাোি িাতস েরেে দাি েরুি এেং রিযাি শরীে পযগন্ত থপৌাঁতি থদি।”  

  -৩৯৩৯أخرجه الطرباىن ىف اْلوسط احلديث 

 

 


